Verander je
omgeving,
begin bij jezelf!!!

News FranciSense

Hallo lieve News lezer,
Als eerste wil ik een ieder alvast een fantastisch sprankelend
kerstfeest wensen. Vol met liefde, warmte, kracht, vrolijkheid,
tevredenheid, rust, inzichten, respect, gezelligheid en compassie. Voor
zowel jezelf alsook je omgeving. Dat we de luchtigheid en onze
energietank weer mogen vullen met alles wat wenselijk is. Vooral weer
onze dromen gaan manifesteren en onze gedachte kracht gaan
gebruiken in de positieve zin van het woord. Bewust worden dat
negatieve gedachten ook negatief aantrekt en positieve gedachten
positiviteit aantrekt. Dus ga voor je positieve flow en laat je meevoeren
om te kijken wat er nog allemaal meer mogelijk is. Zet je niet langer meer vast in angst, zorgen en negatieve
gedachten maar stap in je geloof en vertrouwen dat alles weer een weg vindt.
Deze week ben ik gestart met mijn nieuwe baan bij Exodus. Een plek waar (ex)-gedetineerden, dakloze en oudere
jeugdigen een tussen oplossing vinden. Vrouwen met of zonder kinderen worden geholpen om terug naar de
maatschappij te kunnen. Een vrijwilligersbaan werd meteen omgezet in een contract. Mijn aanvulling is een
dankbare toevoeging waar we al mooie resultaten van hebben mogen zien in deze korte tijd. Heel dankbaar dat ik
mensen mag leren om weer in hun kracht te komen staan in de positieve zin van het leven. Ombuigen van negatieve
gedachten en ze te besmetten als het ware van de positieve zin van het leven.
Omdat ook de praktijk steeds beter gaat lopen stuur ik hierbij de nieuwe cursusdagen voor de komende tijd.
De cursus in Gemeente Bergen Herstellen doe je Zelf zit er weer op. Gestart met 9 mooie mensen die de Happy in
je Lijf gedaan hebben. In april starten we weer mits alles het toelaat met een nieuwe groep.

EN JA HOOR,
DE ACTIEPRIJZEN GELDEN NOG STEEDS TOT HET VOLGEND JAAR 11 AUGUSTUS 2022 ZOALS
BELOOFD vier ik het hele jaar mijn 55ste verjaardag. Dus kortingen van 55 euro op de cursussen en sessies
voor 55 euro. Hoe kan het nog mooier dan dit?Geef jezelf een super Sinterklaascadeau zodat je het nieuwe
jaar goed in kunt gaan met heel veel nieuwe tools, kennis en een EHBO kistje erbij.
De Happy in je Lijf is nu al een reuze succesnummer geworden. Door middel van lichaamstesten (een vorm van
kinesiologie) leer je zelf je lichaam in Balans te zetten. Ook leer je zelf je voeding te testen of welke
supplementen jou lichaam behoefte aan heeft.
Waar wordt je lichaam blij van?
Sta je normaal niet snel bij stil, toch? Pas wanneer er klachten en ongemakken komen, worden we als het ware
wakker geschud en dan komen de zorgen en angsten.
Hoe liefdevol zou het zijn om al veel eerder met je lichaam te communiceren en niet pas als er een klacht of kwaal
is. In deze korte schitterende workshop zitten zeer krachtige oefeningen waarin je snel je pijnklachten, paniek,
stress etc. kunt terugbrengen naar meestal een 0.
Hoe ongelooflijk gaaf is dat?
5 en 6 februari 2022 is de volgende nieuwe mogelijkheid.
Aansluitend nu de nieuwe agenda voor de komende periode.

Agenda cursus

(klik op de link voor meer informatie):

Basis DNA ThetaHealing®, 14, 15 en 16 januari 2022
Je stemt je af op de Theta-frequentie en leert werken op je onderbewust zijn. Je gaat o.a. overtuigingen
opruimen van jezelf, je ouders, voorouders of van het collectief. Je krijgt nieuwe downloads en je delete alle
dingen die jou niet meer dienen en nog veel meer. Ongelooflijk breed aan mogelijkheden om jezelf en anderen te
helpen. Het werkt door op alle lijnen en wat je verandert bij jezelf verandert verandert ook direct bij je kinderen
en je ouders. Ja hoe dan zou denken! Ik vertel er je graag meer over. Lees op de website en je mag me altijd
contacten voor meer informatie.
Je hebt er geen vooropleiding voor nodig en kan door iedereen geleerd worden.
wanneer jij je eigen leven weer in de handen wilt nemen, schrijf je dan snel in.
http://francisense.nl/basis-dna-thetahealing
_____________________________________________________________________________________
Advanced ThetaHealing®, vervolg op de Basis DNA 28, 29 en 30 januari 2022
Met een heleboel extra downloads.
Vooropleiding: Basis DNA.
http://francisense.nl/dna-advanced-thetahealing
_____________________________________________________________________________________
Happy in je Lijf! 5 en 6 februari 2022.
http://francisense.nl/happy-in-je-lijf-training/
_____________________________________________________________________________________
Dig Deeper ThetaHealing® 11 en 12 februari 2022.
Nog 8 meer mogelijkheden om in diepste kern te komen van je sleutelovertuigingen.
Vooropleiding: Basis DNA en Advanced
http://francisense.nl/thetahealing-dig-deeper/
_____________________________________________________________________________________
The Rite of the Womb, 18 februari 2022
The Womb is not a place to store fear and pain.....
The Womb is a place to create and give birth to life.
Liefdevol contact maken met ons diepste zijn. Wat houden we onbewust nog vast van onze geboorte of de geboorte
van onze kinderen? zie evt. de warme en liefdevolle recencies op mijn website. Geef je zelf dit liefdevolle
healingscadeau want ja jij bent zeker meer dan de moeite waard. _/|\_
http://francisense.nl/the-rite-the-womb
_____________________________________________________________________________________
Herstellen doe je Zelf! GRATIS
Start 6 april 2022 in gemeente Bergen.
https://francisense.nl/herstellen-doe-je-zelf-verbondenheid-rouw-en-verliesverwerking/
_____________________________________________________________________________________
Voor meer informatie over de betreffende cursus klik de link aan of kijk op mijn website http://francisense.nl/ je
mag me natuurlijk ook altijd bellen. Zet de datums alvast in je agenda zodat je ze niet vergeet.

Wanneer deze datums niet uitkomen en je wilt wel heel graag meedoen, schroom dan niet om
evt. te overleggen. ik kan misschien iets voor je betekenen.

Ken je iemand binnen je familie, werkomgeving of kennissenkring die herhaaldelijk vastloopt of tegen dingen
aanloopt, lichamelijk, geestelijk, emotioneel, etc. dan kan ThetaHealing® wellicht dé oplossing bieden.
Gelieve dan deze News doorsturen en sowieso mag je graag delen. Alvast hartelijk dank voor het lezen.
Heel veel liefde, licht, warmte, gezelligheid, knuffels en zonnestralen en misschien tot snel.
Hartelijke zonnegroet,
Francis
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